
كيف ندرس علم الحديث  الشيخ األلباني
السائل:

طيب تعطوننا يا شيخ , كيف يعني ندرس علم الحديث ؟عندنا يعني ما فيه مشايخ أن نتلقى
عليهم بالمناسبة , لكن الطالب ما شاء هللا عنده كتب في بيته مثل كتاب السنن وكتب الرجال

فما هي التوجيهات التي قد تفيد اإلنسان

الشيخ رحمه هللا:

صعب هذا منهج يرون الناس يف علم هو من أصعب العلوم , ففي ظين أن من �瘰بع الدرب وصل , وبذات الناس
فطاقا�唶م وأرزاقهم ختتلف , ميكن وضع شيء تقرييب جدا وأظن الذي ميكن ذكره سيباشره بطبيعة الواقع الذي ((

.. )) نفسه على طالب العلم , لكن لعل فيه ذكرى ,
فأيسر كتاب ميكن أن يبتدئ طالب علم احلديث به هو ((اختصار علوم احلديث) للحافظ بن كثري مع شرحه

((الباعث احلثيث)) ألمحد شاكر املصري ألن كل من املاتن والشارح إمام يف هذا ا�籪ال , فابن كثري أشهر من أن
يُذكر , أمحد شاكر كذلك يف العصر احلاضر كان من العلماء النوادر الذين نظموا وظهروا يف جمال التأليف

والتحقيق والتصحيح والتضعيف ولذلك فهو حينما يشرح هذا الكتاب املختصر يشرح وهو متمكن من هذا
ن يكون يف علم ما أخذوا منه وال عرفوه العلم وليس ككل دكاترة الزمان اليوم الذين يؤلفون بعض املختصرات 
إال نظر�浃 ومل يطبقوها عمليا , خبالف أمحد شاكر رمحه هللا , فهذا الكتاب هو نقطة اإلنطالق يف دراسة مصطلح

يت من بعد ذلك إىل كتاب شرح النخبة للحافظ بن حجر , النخبة خمتصرة جدا أما الشرح ففيه شيء احلديث مث 
من البسط والبيان لكنه مجع مع لطافة حجمه مجع علم احلديث فلذلك فهو يفيد يف هذه الناحية إفادة كثرية

جدا , مث على طالب العلم أن يرتقي بعد ذلك فيعود إىل األمهات وإىل األصول اليت اسرتقيت منها هذه
املختصرات ككتاب مثال: ((علوم احلديث)) البن الصالح واحلاكم أبو عبد هللا النيسابوري والكفاية للخطيب
البغدادي , مث شرح احلافظ العراقي على ((مقدمة علوم احلديث)) البن الصالح , والنكت للحافظ بن حجر
وهكذا يتوسع رويدا رويدا حىت يتسع أفق معرفته بعلم املصطلح وسوف ال يفيده ذلك شيئا إال إذا ضم إليه
اجتهاده بدراسة كتب الرجال وأخص �ꖯلذكر منها كتابني اثنني أحدمها: ((ميزان اإلعتدال يف نقد الرجال))

للحافظ الذهيب , واآلخر: ((تقريب التهذيب)) البن حجر العسقالين , فدراسة الطالب يف هذين الكتابني ,
يعطيه صورة عن كيفية متييز املؤلف وترجيح قوال من األقوال املختلفة يف املرتجم أو احملدث الواحد , فسيجد

هناك بعض املرتمجني , سيجد فيه أقواال كثرية متعارضة هذا يقول فيه: إنه ثقة وآخر يقول فيه ما ليس فيه و섁لث
رمبا يقول ضعيف أو يروي املناكري عن املشاهري أو إنه منكر احلديث أو حنو ذلك من العبارات اليت حيال الناشئ
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يف هذا العلم على أي هذه األقوال يكون اعتماده ويكون تصحيحه لألحاديث اليت فيها مثل هذا الراوي
فالكتابني املذكورين يضعان أمامه طريق املراجحة بني األقوال مث بعد ذلك ...
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